
Request For Proposal  

для бакалаврської кваліфікаційної роботи  

121 Інженерія програмного забезпечення  

  © Кафедра Програмної інженерії ХНУРЕ 2022 

https://se121.nure.ua/ 

 

Назва 

Веб-орієнтована програмна система генерації звітів, пов’язаних із 

діяльності медичних закладів. 

 

Керівник (product owner) 

Кирій Валентина Василівна 

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Проблема автоматизації ведення періодичної (щоквартальної, 

щорічної) звітності щодо діяльності медичних закладів з метою покращення 

їх продуктивності. 

 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Метою розробки даної програмної системи є створення веб-

орієнтованого програмного застосунку для генерації звітів, який надаватиме 

наступні можливості: 

а) завантаження даних з діяльності медичних закладів: 

 1) приведення до нормалізованого вигляду для подальшої їх 

обробки; 

2) менеджмент даних щоквартальних та щорічних періодів; 

б) генерація звітів на основі завантажених даних у декількох форматах 

за обраний період; 

в) створення груп та критеріїв порівняння медичних закладів, що 

належать до однієї мережі; 

г) створення шаблонів звітів для спрощення їх отримання за поточний 

період. 

Складовими частинами системи є: веб-додаток та серверна частина. 
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Початкові дані 

– опис бізнес-процесів та статистичних характеристик діяльності 

медичних закладів; 

– вимоги до збереження та обробки персональних медичних даних; 

– опис звітності та її форматів. 

 

Джерела 

Вимоги обробки та збереження даних: 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) 

Системи з аналогічними функціями: 

Vizient ODB 

Winpharm Pharmacy Management Software 

Rx30 The Pharmacy Management System 

Системи зі схожими функціями:  

Qlik Sense  

Microstrategy  

 

Склад команди (ролі, завдання) 

3 особи: backend-розробник, frontend-розробник, тестувальник. 

 

Технології (методології) 

На розсуд керівника та виконавців. 

 

Критерії (метрики) успішності 

Необхідно повністю реалізувати та протестувати наступні функції 

веб-системи: 

– користувальницький інтерфейс; 

– реєстрація медичних закладів та користувачів; 

– завантаження та нормалізація даних діяльності медичних закладів; 

https://se121.nure.ua/
https://gdpr-info.eu/
https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/administrative/combined/hipaa-simplification-201303.pdf
https://www.vizientinc.com/what-we-do/operations-and-quality/vizient-operational-data-base
https://winpharm.com/
https://www.rx30.com/
https://www.qlik.com/us/products/qlik-sense
https://www.microstrategy.com/en
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– створення користувальницьких порівняльних груп медичних 

закладів; 

– створення шаблонів звітів для динамічного оновлення термінів 

звітування; 

– формування звітів у PDF форматі із можливістю їх скачування. 

 

Графік виконання 

– до 15 січня – сформована команда з розподілом ролей, 

затвердження SRS; 

– до 19 лютого – створення MVP (Minimum Viable Product); 

– до 19 березня – завершення основного етапу розробки; 

– до 16 квітня – тестування; 

– до 14 травня – апробація; 

Програмний продукт, який отримано протягом навчального процесу може бути 

використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без обмежень у часі.  

 

 

https://se121.nure.ua/

